الجمهوزٍت الجصائسٍت الدًملساطُت الشعبُت
وشازة البرًد واملواصالث السلكُت والالسلكُت
الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية
" لتطويز البرمجيات و ثطبيقات الهاثف املحمول لفائدة ألااخشصاذ يو الاحتياجات

الصاصة"
حعلً وشازة البرًد و املواصالث السلكُت والالسلكُت عً إطالق الطبعت الثاهُت مً املساقلت الوطىُت
لخطوٍس قسمجُاث وجطبُلاث الهاجف املحمول لفائدة ألاشخاص ذوي الاحخُاجاث الخاصت لسىت 2022
جحذ عىوان "ثطويز بزمجيات و ثطبيقات الهاثف املحمول للتعامل بلغة إلاشارة لذو إلاعاقة
السمعية".
املشازكت في املساقلت مفخوحت لكافت املبخكسًٍ و املطوزًٍ ،ممثلين في الشسكاث الصغيرة و املخوسطت،
املؤسساث الىاشئت ،الجمعُاث و الافساد ،اقخداء مً ًوم  30ديسمبر  0302وحتى ًوم الخمِس 02
أفزيل  0300على الساعت 61سا  00د ،وذلك في املحاوز الخالُت:
 جطبُلاث للترجمت و الترجمت الفوزٍت للغت إلاشازة وجحوٍلها الى هص وجحوٍل الىص الى لغتإشازة ًفهمها ذوي إلاعاكت السمعُت.
 جحوٍل لغت إلاشازة الى صوث مىطوق و الصوث املىطوق الى لغت إلاشازة. مخخلف الخطبُلاث الخعلُمُت التي حساهم في حعلُم لغت إلاشازة.تهدف طبعت املساقلت لهره السىت الى املساهمت في حسهُل حعلُم و حعلم لغت إلاشازة و حعصٍص الهوٍت
اللغوٍت للصم ،و في إذكاء الوعي قأهمُت هره اللغت قاليسبت لفئت ألاشخاص الرًً ٌعاهون مً إلاعاكت
السمعُت ،فضال عً جدعُم ٳدماجهم في مجخمع املعلوماث.
كما تهدف املساقلت ،أًضا ،الى دعم الاقخكازاث في مجال جكىولوجُاث الاعالم و الاجصال ،و حشجُع
حاملي املشازَع في مُدان البرمجُاث الخاصت قلغت إلاشازة قوصفها أداة اجصال و وسُلت جواصل
لفائدة ألاشخاص ذوي إلاعاكت السمعُت.

ًخم اخخُاز أفضل مشسوع عً طسٍم كُام لجنة متخصصة قخلُُم املشازَع امللدمت للخسوج قحلول
جطبُلُت هاجعت كادزة على جلبُت مخطلباث ألاشخاص ذوي الاحخُاجاث الخاصت.
ًخم إلاعالن عً الفائص قاملساقلت ،قمىاسبت الاحخفال "باليوم العاملي لالثصاالت ومجتمع املعلومات
"املصادف ليوم  21ما ."0300
جخم املشازكت في املساقلت وكرا جلُُم املشازَع ،وفلا للاهون املساقلت املخاح على املوكع السسمي لوشازة
البرًد واملواصالث السلكُت والالسلكُت .www.mpt.gov.dz
جدُح وشازة البرًد و املواصالث السلكُت و الالسلكُت للمترشحين إمكاهُت الاسخفساز و طلب جوضُحاث
عبر العىوان الالكترووي للمساقلت  moussabaqua@mpt.gov.dzأو الاجصال مباشسة على زكم الهاجف:
+ 260 )0(26950047
للتحميل:
اسخمازة املشازكت
كاهون املساقلت

